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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW „SMARTCITY” 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 
Al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin  
Opiekun SKNP „SmartCity” dr Dagmara Kociuba 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts 

 

 

V KONGRES REWITALIZACJI 
3-4 grudnia 2018 r.  
Lubelskie Centrum Konferencyjne  
ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin 

V Kongres Rewitalizacji organizowany  
jest przez Krajowy Instytut Polityki  
Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz 
Ministerstwo  Inwestycji i Rozwoju. 

 Tematem tegorocznej edycji są „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”. 
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://rewitalizacja.miasta.pl/ 

 

LXIX Studencka Debata pt.: 

„Protypowanie urbanistyczne          

w praktyce”              
4 grudnia 2018 r., godz. 16:15, sala 301D   

Wydział NoZiGP UMCS, Al. Kraśnicka 2d, 20 – 718 Lublin 

Polskie ulice cierpią na wiele chorób urbanistycznych, a niektóre pomysły, chodź często 
okazują się trafionymi, są zbyt śmiałe do natychmiastowego wdrożenia. Członkowie 
organizacji ,,Żywa Ulica’’ pokazali jak poprzez eksperymenty i testowanie zmian 
tymczasowych można zamienić ciąg zdominowany przez samochody na przyjazne ulice 
miejskie łączące komunikację, ekonomię oraz ekologię. Iga Kalbarczyk oraz Olga Sikorska  
opowiedzą nam o tym czy w polskich miastach jest miejsce na prototypowanie urbanistyczne 
oraz od czego zacząć jeśli chce się wywrócić ulicę do góry nogami.  

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/ 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
http://rewitalizacja.miasta.pl/
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Konferencja Naukowo Branżowa 
”Rynek Nieruchomości - aspekty 
prawne i ekonomiczne”       
6-7 grudnia 2018 r. Wydział NoZiGP UMCS                   
Al. Kraśnicka 2d, 20 – 718 Lublin          
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konferencji Naukowo-Branżowej, w tym roku pod 
hasłem „Rynek nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne”, której organizatorami są 
WNoZiGP UMCS, Wydział Ekonomiczny UMCS oraz Narodowy Bank Polski. Podobnie jak w 
poprzednich latach tematyka konferencji będzie koncentrować się na zagadnieniach szeroko 
rozumianego rynku nieruchomości, zarówno od strony podejścia naukowego jak i 
praktycznego. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na aspekty prawne i 
ekonomiczne funkcjonowania rynku nieruchomości. http://realestate.umcs.pl/index.php/pl/ 

ZAPRASZAMY!!! 
 

Prawo miejscowe 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin: 

 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II - dla ośmiu obszarów, położonych w rejonach ulic 
m.in. ulicy Kieleckiej, ulicy Wapiennej, Politechnika Lubelska, T. Zana i Wallenroda. 
Wnioski do projektów zmian planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko          
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów, należy 
kierować na piśmie do Urzędu Miasta Lublin Wydział Planowania, w terminie do dnia    
31 grudnia 2018 r. 

 O ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar zachodni - dla rejonu 
ulicy Powstania Styczniowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Dokumenty można składać do dnia 4 stycznia 2019 r. 

 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II - dla siedmiu obszarów wraz    
z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmian planu udostępniony będzie       
w dniach od 26 listopada 2018r. do 18 grudnia 2018r. oraz dodatkowo dnia 4 grudnia 
2018r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi zmian 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r.o godz. 16:00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania. 

https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2018/ 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 
 

 Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie -
 9 listopada 2018 r. 

 Uczestnictwo w warsztatach dotyczących rewitalizacji ul. Lubartowskiej w 
Lublinie – 14-30 listopada 2018 r. 

Zachęcamy do dalszego śledzenia 

działalności naszego Koła!!! 
 
Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  

http://realestate.umcs.pl/index.php/pl/
https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2018/

